
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 261 din 22.12.2016 
 

privind aprobarea apartamentării unor imobile 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 22053 din 13.12.2016, înaintată de 

Primarul Municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 22054 din 

13.12.2016 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând avizul favorabil nr. 94 din 22.12.2016 al Comisiei pentru 

urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 260 din 22.12.2016 al 

Comisiei juridice şi avizul de legalitate  nr. 22701 din 22.12.2016 al Secretarului 

Municipiului Roman; 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. a) 

şi ale art. 124 din Legea nr.215/2001R privind administraţia publică locală ;  

 În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă apartamentarea imobilului cu nr. cadastral 56858-C1, 

situat în Roman, str. Ștefan cel Mare, nr.222, cu suprafaţa construită-desfăşurată 

de 98 mp şi utilă de 69,51 mp, astfel: 

- apartamentul nr. 1 -  număr cadastral 56858-C1-U1 - cu suprafaţă  utilă de 47,66 mp;  

- apartamentul nr. 2 -  număr cadastral 56858-C1-U2 - cu suprafaţă  utilă de 21,85 mp; 

 Art. 2. Se aprobă apartamentarea imobilului cu nr. cadastral 56705-C1, 

situat în Roman, str. Dumbrava Roșie, nr.29, cu suprafaţa construită-desfăşurată 

de 232 mp şi utilă de 157,66 mp, astfel: 

- apartamentul nr. 1 -  număr cadastral 56705-C1-U1 - cu suprafaţă  utilă de 40,80 mp;  

- apartamentul nr. 2 -  număr cadastral 56705-C1-U2 - cu suprafaţă  utilă de 40,50 mp; 

- apartamentul nr. 3 – număr cadastral 56705-C1-U3 - cu  suprafaţă  utilă de 76,36 mp. 

 Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

 Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 

            Preşedinte de şedinţă                   Contrasemnează 

              Consilier,      Secretarul Municipiului Roman,    

         George-Alexandru BĂLAN                         Gheorghe CARNARIU 


